
v BRN:f~, 1. ledna 1924.

ZEMĚMĚŘIČ5HÝ VĚ5TníH
Přátelům našebo časopisu.

LOllským ročníkem nenápadně zahájil Z. V. druhé desetiletí
svého vycházeni. Dnešním číslem počíná se ročník dvanáctS', a tato
okolnost je důvodem, aby stručně vzpomenuto bylo dosud vyko-
nané práce a naznačeny směrnice ku dalšímu budování našeho
jediného geodetického časopisu.

Přes deset let vedl redakci Z. V. záslužně prof. Dr. techn.
A. Semerád zprvu sám a později s redakčním výborem. Těžké
byly začátky časopisu a velmi krutě působily na jeho vydávání
doba válečná i poválečná. Casopis přes všechny překážky byl
udržen a vycházel nepřetržitě. Vlivy válečné pomalu přestávají 'se
uplatiíovati a bližíme se době, která umožňuje stanoviti definitivně
jeho vnitřní a vnější ,uspořádáni. Není to úkolem snadným vytvo-
řiti časopis tak, aby byl stejně hodnotný jako některé zahraniční
revue podobného směru, jež svá dětská léta mají za sebou a kde
na vybudování jejich spolupracovala řada osobností nejen nadšených
pro věc, ale i nadaných mimořádnou kvalifikací vědeckou. Bude
tedy jistě delši doby potřebí, aby Z. V. v našich nevelkých po-
měrech dospěl úrovně světových geodetických časopisů a tak
dosažen cil, který tunul již zakladatelům Spolku čs. zeměměřičů
na mysli.

Zdokonalení časopisu po stránce věd e c k é žádá účinnou
spolupráci všech čs. kapacit v oboru vyměřování, tedy nejen hloučku
akademických učitelů, ale i kolegů řídících velké výkony geodetické.
Redakce chová naději, že jakmile budou časově uvolněni profesol-i
a docenti disciplin s geodesií spjatých, kteří přetíženi jsou dosud
starostmi o jiné stejně vážné vyřešení různých otázek (reforma
studia, organisace ústavů, přípravy k vydáváni samostatných
spisů atd.), že budou zabezpečeny vědecké články pro každé číslo
Z. V. Snad také brzo přestane dosavadní dosti značné uveřejúování
odborných pojednání v jiných technických časopisech a tak se
v našem časopise koncentruje všechna látka, která se zeměměřictvím
je v úzké souvislosti. Přímý vliv na tuto změnu nemůže redakce
vykonávat, ale apeluje na pracovníky v našem oboru, by hleděli
7.áležitost ve prospěch Z. V. urovnati.

Z vel k é praxe vyměřovací nedochúzí dostatečné množství
příspěvků, ač doba přítomná dává dosti přiležitosti k referátům
o provádění rozsáhlejších výkonů měřických, zvláště se strany
kolegů, kteří dotyčné práce vedou, případně za určité obory do
redakčního výboru byli zvoleni. Málo příspěvků dodáno o speciel-
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nich otázkách (pozemková reforma, delimitace, nová triangulace
a pod.), jež právě mohou zajímati kolegy činné v jiném odvětví
služebním a informovati je velmi věcně, nehledě ani ku veřejnému
. v)'znamu takovéto činnosti.

Otázky stavovské byly poměrně obsažněji probírány;
avšak zůstalo nediskutováno mnoho ze současného života, který
směřuje k různým reformám. Kolegové od evidence a jiných
resortů mají jistě dosti přání, stížností a námětů. jež by v časo-
pise našem zasluhovaly uveřejnění. .Je potřebí, aby v čele jsoucí
funkcionMi materiál uspořádali a dal; redakci k tisku.

S t u d i j ní l'e for m ě věnoval časopis značn." rozsah, neboť
otázka sama jest jednou z nejvážnějších pro rozvoj (,'S. země-
měřičství a přiští absolventy. Proto uveřejněn důležitý a snadno
přístupný materiál. a tím kolegům, kteří nemohou si sami celý
řetězec významných usnesení spolkových, intervencí, podání, anket
ti referátů sestaviti v logické souvislosti, podán celkový obraz
dnešního stavu b9jů za prohloubení našeho vysokoškolského studia.

Redakce zavede novou petitovou rubriku "Geodetické
názvosloví", kde chce uveřejňovati kritické úvahy o n~jvhod-
nějším pojmenování výkonů a strojů měřických a tím přispěti
k .1ednotě a precisov~lní pojmů. Příspěvky toho druhu a diskuse budou
vítány. K námětu .. iejž oznámil redakci jeden z kolegů, aby totiž
zřízena byla rubrika "Matematicko - geodetické drob-
nosti", v níž by se vypisovalo (event. za ceny) praktické řešení
úloh v,<'znamn,)'ch pro praxi měřickou, staví se redakce sympaticky.
Bylo by však nutno předem zabezpečiti potřebné příspěvky, pří-
padně najíti jednotlivce, který sám by organisoval a realisoval
tuto myšlenku. Záležitost tato je yšak v souvislosti s celým klubkem
otázek jiných a v prvó řadě dot,<'ká se finanční stránky.

Časopis náš může se dále ro?,vijeti jen při í'ádném placení
předplatného, čemuž bohužel není. Hada odběratelů klidně si Z. V.
dává zasílat, ale ne l' I a t í třeba po léta, ač je upomínána. Měl li by
býti časopis rozšířen, musila by tu býti velká zásoba peněz, která
ovšem není. Je nutno, by přispivatelé Z. V. byli na příště slušně
honorováni. Stane·li se tak příslušným usnesením na valn{~hromadě
letošní - o čemž redakce je přesvědčena - pak zmenší se značně
dosavadní úspory a bylo by tudíž při rozšíření časopisu aneb při
jeho častěji\im vycházení nezbytno, opatřiti dostatečný z:áklad finanční.
O tom by se valná hromada S. čs. Z. mohla teprve vysloyiti.

Pro zatím se rozsah časopisu nezmění a redakce bude se snažit
za dan.ých poměrú zhustiti došlý materiál, který ve slušné míře
díky obětavosti přispivatelů je dodáván. Aby byly uveřejúovány
příspěvky kvalitativně dokonalejší, to zůstává y moci všech
příslušníků stavu našeho. Na nich všech je odvislý vývoj Z. V.
Proto voláme po užší ještě součinnosti pro společnou věc, bez ohledu
na osobní zájmy, pamatujíce hesla: Svoji k svému.
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Morav8k~i ndbočka Spolku měřiek)'l'11
státnich úředniků zaznamenává těžkou ztrátu
úmrtím svého člena pana Vádava Ma,cháčka,
měřiekého vrchního rady.

Neočekáv,aněodcišel z na,i.;ichřad v plllÓ
"íleživota. Po'chov~li jsme jej 27. září 1923
za četné účasti kolegů a všech, kteří jej
z osobního styku pnznali, co vzácnou a ušlech-
tilou povahu.

Je8t naší povinnosti, abychom pro
trvalou upomínku zaznamenali, čím nám, mo-
ravským evidenčním úředníkům, zesnulý P,lIl
vrchní měřický rada byl.

První vzpominka naše platiž jemu j,ako
člověku. Myslíme, že mluvíme ve jménu všech
kolegú, pravíme-li, že mezi námi neměl ne-
př:ltel. My všichni, kteří jsme jej znali jak
ze "tyk'1l úředního tak i společen"kého, po-

znali jsme jej co shovívavóho šéfa a dobrého aověka, kt81ý s plným
porozuměním vykonával tě7.kó své povolání. Dovedl vždy přátelskoll
radou prospěti tam, kde bylo t,řeba, a mnozí z kolegľl jistě vzpomínati
hudou přímo otcovskó péče jeho a upřímné kolegia1ity.

Byl člověkem zlatého 8r<lce, otevřeného vždy všem, kteří potřebo-
vali pcmoci. Jeho humanita neznala. pouze útěšn.<rch slov. Svými "kutky
zajistil si vd.ěčnost mnohýc.h rodin, jak z h~d našich kolegů tak i rodin
kancelářského úřednictva, zvláště za těžkýiC11dob válečných, kdy využí-
val vlivného ,svého postavení k dohru jiných. neznaje nik(ly únavy.

Jeho bc,l1rá povaha, jejíž ko,řeny hluboce tkvěly v lásce jeho
k rodině, lidem a přírodě, byla nramenem neomezené důvěry, jíž se těšil
mezi námi. "Starý pán" byl si toho také vědom, 7.e nemá l11CÚpodřízenÝ'1l1
úřednictvem nepřátel a toto vědomí jej vždy těšívalo.

Jako úředník byl vzdálen vší povýšenosti a cítil se vždy země-
rnf'řič·em. Bohaté zkušenosti jel" získaly mu zvučné jméno pohotového
praktika i v nejtěžších a nejkomplikovanějších případech služebních.
Z pra-ktkké zkušenosti své rozdával plnýma, rukama a dlouho budou
vzpomínati, zvláště mla.dší koleg'ové, ",vého laskavého a přívětivého
učitele. Byl vzorem píle a vytrvalo~ti .. Ten prací a pílí svou domohl se
mista, které za,srtáva,), které však bohužel tak neočekávaně opu&til.

Václav"Machúček narodil ~e dne 7. dubna 18(;3 v Lošanech u Ko-
lína. Studoval reitlku v Kutnó Hoře a ahsolvoval vv~okon školu země-
dělskou ve Vídni. .

V roce 1891 nastoupH veřejnou slu7.1m v Bosně při zakládání po-
zemkových knih. Z bosenských pŮRObišť jeho jmenujeme: Gračanici,
Zvornik, Srehrenici a Dolní Tuzlu. V roce 1894 jmenován byl geometrem
a roku 1896 byl na svoji žádost přeložen z Bosny do Brna, a odtud téhož
roku na vlaSJtní žádost do Mor. Budějovic. Z Mor. Bndějo'vk odešel v roce
1903 do Tišnova, kde působil při výkonné slu7.bě evidenční až do roku
1913, kdy jmenován byl inspekJ:orem. Nastoupil službu u zemského fi-
nančního ředite1ství v Bmě, káe flosálmuv hodnosti ředítele ka,tastru.
resp. měřického vrchního rady, působil až do své smrti, která jej zastihla
nečekaně, kdy již po přestá,lé nemoci chystal se nastoupiti znovu do
prá1ee. SrGeční mrtvice ukončila náhle jeho 7.ivot. J. Baar.

Nenadál }sem se, vypisuje jeho životopis v 8. čí",le minulého roč-
níku, že konee plodného jeho živoit.a jei'Jt tak blízký. On sám asi ho
netušil. V dopisech z července a srpna čínil velmi horlivě disposice
pro zimní pobyt a počáJtkem října chtěl se vrátiti 00 svého bydliště.
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Osud rozhool jinak. Již 13. září sděluje, že se nalézá na chinll'-
gické klinice univ. pmf. Dra Hackera ve Štýl'ském Hradci. Tam mu bylo
za.sláno také i ono 8. číslo, jež však přišlo po několika dnech zpět.
Informace z kliniky zněly velmi příznivě, a to ještě 17. října. Profesor
Dr. Hacker sděloval, že se pacientu daří zcela dobře. Že si však dlouho
pobude. Poslal jsem hned ono číslo našeho věstníku po druhé.

Ale již 20. října nastal n á h I e ()i8udnýobrat v jeho nemoci. Jak
mně sdělil jeho synovec, pan lesmis,tr R. T i c h Ý z ThOrl ve Štýrsku.
zemřel pan Ant. Tiohý již 28. října asi k púInoci.

Jeho OIstatky byly převezeny do Unter-'I'ullnerbachu u Vídně a
pochovány dne 4. lis.topadu v rodinné hrobce.

Pokoj jeho popeli! Prof. Tichý.

K zjednodušení řešení normálnícb rovnic,
navrbovanému p. Ing. los. Křovákem.

(Zprávy veřejné služby technické č. 15. z roku 1923.)
Sděluje Dr Jaroslav Hru b an, profesor vyšší hospodál-ské školy

v Přerově na Moravě.

Způsob řešení normálních rovnic navrhovaný p. Ing. Jos. Křo-
v~ikem pro· jisté sítě, jež k tomu je třeba účelně sestaviti a pozo-
rovati, je zajisté pozoruhodným a velmi se doporučuje svou úsporou.

Vtipný a duchaplný obrat autorem navržený spočívá v tom, že
jednu korrelátu (k7) --- onu, jež po dmínce stranové přináleží
- volíme jednou rovnu nule (k'7 = O), po druhé rovnou jedničce
(k"7 = 1), korreláty ostatní vypocteme mezitím přímo zvláštními
vzorci pro každý případ (k'7 = O i k"7 = 1) zvláště a pak teprve
po některýc~ vedlejších výpočtech stanovíme všechny korreláty
definitivně. Uspora záleží v tom právp, že použijeme ke všem
výpočtům vzorců předem zjištěných a uvedených p. Křovákem.
Zkoumejme tuto metodu s hlediska širšího:

1.
Principielně lze metody p. Křovákovy použíti v každé síti

o jedné podmínce stranové a to i při jednostranném pozorování
směrů; ovšem nutno pak prozatímné korreláty (pomocné hodnoty
jejich) stanoviti obecně, na pf. determinanty. Normální rovnice při
nezávislém směrovém vyrovnávání s korrelátou k7 jako korrelátou
podmínky stranové mají (nekráceny dvěma) obecně tvar:

k1 kz I k:1 I
k4 k5 k6 kj U

--------------------1.------- --I---a;~---- >----. I
a11 al2 an

I
aH a16

I an a18 - II
a21 a22 a23 a24

I ~::
a26

I
a21 a2,~ - O

a31 aa'2 a3:1 I a:l4 a36 a31 a3R - ()

a41 a42 a43 aH a45 a46 a41 a4S - O
(151 a52 (15:l a54 -I--~;~ (/56 I "5i a58 - ()

a61 ~~:2.. --_'!-~~---.-.'!!~~ afi() I (l(ji (168 - O

(111 I aj2 °73 a'a I Oj;) aj(j

I
a'"i7 aik - O

I
k nimž lze připojiti rovnici pro v.i"početsoučtu čtvercll

(:·:yr,:: ass = O):

1 I
I I

I I = [pvv]aSI a82 (183

I °sr; I
(JSI (1SS

I
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Označíme-li písmenem u střídavě stejné indexy 1 až 6 u prvků
a se vyskytující a písmenem Li determiIl.ant z prvků prvých šesti
řádků a prvých šesti sloupců (korrelát kl ažkll), tedy z prvků aUlO

aneb alaž6, laž6, jež v hořejším přehledu odděleny jsou čárkovanou
Y A ( . ) k~' k' O' k' alH/aUs Li~arou L1 = ail '" a66, pa pn 7 = Je 1 = - Li '

k' _. _ a"2/a"sLi 7.' aus/ausLi k' aU4/a"sLi,
~- Li' IfiS- Li' 4.- Li

k' a"5/a"s.d k' - a"6/a"sLi '<;' k" - 1 .
5 = - -~ , 6 - - .d a pn 7 - .Je

k" ~- a"tfa"7+ausd k" - _ a"2/(l"7+a,,~~ 11"0-- aus/a"7+a"sLi
1- .d' 2-- Li ,. C ,,- .d '

k" =_ a"4/a"7+a"s.d k"5=_ť!'.,!!!/a"~±(l,,sL1 k"6=- a"r{au±a"sLi.
~4 Li' Li' LI
Ke kontrole je
1 -- k" k' _ a"l/ (J,"7Li
(1- 1- 1----- Li '

1 - k" k' _ a"s/ a"7Li(s - S - 3 - - ------,;j- ,

·1 = k'f _ k'- = _ a"5/a"7Li
(5 5 D .d'

a ovšem d7= k"1 - k'7 = 1.

Další kontroly jsou dány součtem prvých šesti rovnic při
hodnotách korrelát I,', k" a - jako kontroly těchto dvou kontrol
- ještě při hodnotách k" - k'=d za korreláty dosazených.

Jelikož rozdíly d s rovnoměrně vzrůstající hodnotou korreláty
};;"7 rovněž stejnoměrně rostou - t. j. lineárně, což vzhledem
k lineárním normálním rovnicím není třeba zvláště dokazovati _.
obdržíme postupem, jejž p. Ing. Křovák naznačil:

k = _ a71k'l + a72!c'2--r- a73/c's+uuk'4 + au, "'5 + a76k'6+ a78
1 a7l dl + a72dj + a73ds+ au dl. 1- a75 d5+ a76d6+ a77

a dále ostatní korreláty

k == _ a,,*/a~__± _~"7 • k1 .d = k' +d k
7
'

* .d * *. ,
výpočet Ipvv] se pak provede dosazením korrelát do rovnice poslední,
právě tak jako kontrola správného výpočtu korrelát dosazením do
jednotlivých normálních rovnic.

Též můžeme korrelátu k1 vypočísti přímo pomocí determinantů

a61 atW a68
an a76 a78
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avšak vhodným rozkladem dělence i dělitele a krácením determi-
nantem L10bdržíme zase hořejší zlomek.

V různých sítích a při obecném řešení (determinanty) nejsou
tudíž žádné početní úspory patrny a možny; úspory nastanou
teprve, jestliže dovedeme vzorce pro k' a d tak zjednodušiti
a předem připraviti, aby se po dosazení prvků auu snadno daly
vyčísliti, jak takové vzorce p. Ing. Křovák skutečně uvedl. Vzorce
ty předem připraviti a pro praktické použití zjednodušiti je však
možno jen při určitém typu sítě (nebo více takových, ale pro
každý zvláště), pro který se rozhodneme při zaměřování území
a při postupu pozorování, čili při celé předem promyšlené organisaci
práce. Pokud je mi známo, byla právě s ohledem na výhody
početní metody p. Křovákovy taková organisace práce pro trian-
gulaci Moravy přijata.

Přichází mi tu na mysl slovo normalisace, které v jiných
oborech technické práce nyní právě se tak často vyskytuje; norma-
lisací aneb zde použitím jednotného typu sítě možno na základě
předem připravených prostředků - vzorců pro výpočet hodnot k'
a d - při další hromadné výrobě - hromadném řešení a.výpočtu
konečných hodnot korrelát k - docílili značných úspor, zvláště
jsou-li ony typy sítí nadto účelně vybrány.

*
.:\Iá-li sít více podmínek stranových, jest metoda p. Křovákova

stále upotřebitelnou; ale vzhledem ke složitějším poměrům, jež pak
nastanou, poukazuji na postup vylíčený v následující části II. Tam
pak zárovell bude osvětlen způsob, kterého vždy možno použiti
při určitém typu sítě, t. j. rovnají-li se prvky aUl, (u = 1 až G)
číslům zvláštním. II.

V sítích téže stavby - bez ohledu, jsou-li směry pozo-
rovAny jedno- neb oboustranně a i při více než jedné podmínce
stranové - lze s ohledem na čísla zvláštní, jež ve všech př'islušných
normálních rovnicich se vyskytují, vždy vzorce pro k' a d nebo
i více takových d při více podmínkách stranových, pak v,)'počet
definitivních korrelát a vůbec všech hledaný'ch veličin zjednodušiti
a předem připraviti. Za tím účelem dovolím si použíti zkušeností
a metod, kter)'ch jsem nabyl při studiu, jak by se vůbec normální
rovnice daly řešiti s n~jvětší úsporou práce.

Pokud se týče příkladu, zůstanu u p. Křov~íkových normálních
rovnic, jež vznikají při nezávislém směrovém vyrovnání šesti-
úhelníku s jedním centrálním bodem, jsou-li směry oboustranně
měřeny a rovnice dvěmi kráceny; nepřipojím však rovnici pro
výpočet součtu čtverců odchylek, jednak pro zjednodušení dalších
vývodú, jednak, že si čtenář rovnici tu snadno sám doplní
a důsledky z toho jdoucí vyvodí.

K normálním rovnicím připojme identity pro korreláty; právě
tak, jako stejniny pro korreláty, mohli bychom připojiti rovnice
pro výpočet odchylek z korrelát nebo jakékoliv funkce vyjádtené
korrelátami, na př·Jt klT /2 k2+ J3 ks+ ...+.f7 k7 +f=P. Tím
obdržíme:
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Přičtěme pořadem k trojnásobnému řádku, 2., li., 7. a 8. řádek
první, násobený 1, 1, -A a -1, aby odpadnul první sloupec,
načež i tento řádek (první) můžeme vynechati; touto eliminací
obdržíme:
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Ing . .Josef Peúáz.

Po převratu, jenž přinesl sjednoceni všech Srbů, Chorvatů
a Jihoslovanú, stal se rázem Bělehrad z malého města hlavním
městem třináctimilionového státu; Tím octla se tamní městská
rada před velkým a nesnadným úkolem, jak z tohoto z polovice
rozstříleného balkánského města utvořiti skntec,né velkoměsto.
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Odpovědní činitelé správně vystihli, že bez řádného plánu regu--
lačního není tento úkol možný, a proto S největším urychlením
bylo pracováno na pomůckách pro vypsání mezinárodní soutěže.
K vypracování plánových pomůcek použito bylo hojnou měrou
z Ruska uprchlých techniků, jež obec bělehradská přijala do
svých služeb.

Soutěž vypsána byla v roce 1921 a účelem jejím mělo býti
dosažení nejpraktičtějšího plánu na reorganisaci a zvětšení hlav-
ního města království SHS., který by nejprve opravil chyby
minulosti a pak předvídal pravidelný rozvoj města v přítom-
nosti i budoucnosti, za předpokladu prací nejsnáze proveditel-
ných. Poněvadž veškery záležitosti všeobecně prospěšné mají
býti projednávány veřejně, aby tak za účasti pokud možno nej-
většího počtu odborníkfl dosaženo bylo nejlepšího výsledku, vy-
psala městská rada bělehradská mez i n á rod n í v e ř e j n o u
s o u těž na vypracování tohoto nového plánu města, jak v jeho
hranicích dosavadních, tak i v obvodu pro budoucí rozvoj před-o
určeném.

K rozřešení požadovaného programu byly dány k disposici
následující plánové pomůcky:

1. Plán širšího okolí Bělehradu v měřítku 1 : 25.000, sklá-
dající se ze šesti listů originál. mapy vojenského zeměpisného
ústavu.

2. Plán Bělehradu s nejbližším okolím v měřítku 1 : 10.000.
3. Plán vnitřního města v měřítku 1 : 4000.
4. Kromě toho přiložen byl plán stávající kanalisace,

geologickJ" profil terénu bělehradského, a to velkého tunelu,
dále profil břehu Sávy a situace BontQku Sávy s Dunajem
s příčným profilem toku.

Od soutěžících bylo požadováno vypracování:
1. Generelního obrazu linií komunikačních všeho druhu

(železnic, silnic, tramvají, mostů atd.), obvodu města a před-
městí, umístění velkých parků, úprav říčních, hřbitovů, nádraží
s jich územím, opevnění a pod. v měřítku 1: 25.000.

2. Plánu Bělehradu v měřítku 1: 10.000, v němž by bylo
vyznačeno rozdělení středu města ve dvě části: vnitřní "city"
a část vnější až k obvodové ulici, dále předměstí, trhy, náměstí
veřejná, území pro stavby veřejné (ať seskupené, nebo osamo-
cené), přesné trasy všech komunikací (ulic, silnic, nábřeží, že-
leznic), a to jak zachovaný'ch, tak i opravovaných nebo nově
navržcných. Různé čtvrti městské měly býti vyznačeny růz-
nými barvami podle jejich určení: pro obchod, prflmysl a obý-
vání při různém způsobu zastavění.

3. Plán Bělehradu v měřítku 1 : 4000, který měl obsahovati
směry a šířky všech ulic a takovou úpravu, aby byl zřetelný
vztah mezi trasami novými a starý-mi, tvar tržišť a náměstí pro-
gramem blíže označených a zakreslení všech veřejných budov.
Po vyznačení těchto bylo nutno zakresliti i nové trasy t,ramva-
jové o jedné nebo dvou kolejích, trasy ulic dle příkazu (boule-
vardy, okrajové ulice podle zahrad), nábřeží a přístaviště s jich
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určením. Dále mělo býti zakresleno vše, čím by projektant při-
spěl k dobrému rozluštění programu.

4. Vynesení profitů starými tepnami a nově projektova-
n}'ch tepen v měřítku .délek 1: 4000 a výšek 1 : 400.

5. :Řezů zvláštními ulicemi a tržišti v měřítku 1:200.
6. Nákresů regulace nejdůležitějších partií ještě ve větším

měřítku, v orthogonálu, podle potřeby v perspektivě (toky,
jsou-li ve svahu přístupny, schodiště, terasy). Při tom mělo býti
užito pro architektonická díla pouze jediného tónu - projekty
nmohobarevné nepřicházely v úvahu.

P o u z e p r á c e s u b 6. p o ž a d o van á j e stč i stě
p r a c í ar c hit e k t a, o s t a t n Í vše c k y m ů ž e pro v á,d ě t i
k a žd Ý v tom to o bor u s běh 1Ý od b o rn ík - t udí ž tak é
g:eometr, práce sub 4. jest zase výhradně Prací
g e ode t i c k o u.

Ceny za nejlepší projekty uyly v dinarech: prvá 150.000,
druhá 120.000, dvě třetí po 75.000, tři čtvrté po 35.000. Kromě
toho stanoveno 80.000 dinan'l pro zakoupení dalších návrhů.
(V době vypsání soutěže pak stál dinar mnohem výše nežli čs.
koruna, byly tedy tyto ceny velice slušné.)

V porotě kromě jednoho Švýcara a jednoho Francouze byli
zastoupeni pouze Jihoslované.

K dokončení prací dána byla lhůta 7 měsíců a 10 dní,
počínaje 20. srpnem 1921 - tedy do konce bI'ezna 1922, do
kteréhož termínu měly býti projekty odevzdány buď přímo, nebo
dány na poštu. V českých listech byla tato soutěž oznámena
velice pozdě - na př. časopis čs. architektů přinesl podrobnou
zprávu o podmínkách teprve v únorovém čísle 1922 -, t. j.
měsíc před vypršením soutěžní lhůty, a kromě toho přinesly
některé listy klamné zprávy o prodloužení termínu, o čež bylo
sice odbornými korporacemi čs. zažádáno. avšak marně. Také
marný byl požadavek o zastoupení v jury československým od-
borníkem.

Celkem došlo do Bělehradu 22 projektů. Prvá cena ne-
byla udělena, tři druhé ob4rželi: arch. Marcel Aubedaine z Pa-
říže, arch. B. Berg, Ing. E. Hirz, Ing. E. Ocker z Vídně a arch.
E. Torba z Budapešti. Třetí ceny uděleny tři a čtvrté dvě. Sou-
těž skončila pro české projektanty naprostým neúspěchem, po-
něvadž ani jeden český projekt neobdržel ceny. V posudkl1
porotním bylo též poznamenáno, že jeden pro j e k t, do š I }'
z Brn a, byl z p o s u z o v á n í v y I o u č e n pro p o z dní d 0-
ručení.

Dotyčn}T projekt byl vypracován autorem tohoto článkl1.
spolu s arch. J. K u m p o š tem z Brna. Dán byl v Brně na poštu
dne 30. března, přesně dle podmínek soutěžných. :Řízením osudu
a hlavně celních orgánů československých, rakouských a jugo-
slávských došel, přes to, že byl zaslán spěšně, do Bělehradu za
celých 27 dnů, právě den po skončení jurování. Presidiu městské
rady bělehradské bylo však současně s odesláním projektu sdě-
leno, že projekt heslo "Veliki Beograd" dán byl 30. března na
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po~tu, takže bylo 'snad přece jen možno při méně byrokratickém
postupu buď cestu projektu urychliti, nebo naň posečkati. Na
několikerou urgenci autorů projektu prost,řednictvím generálního
konsulátu a čs. vyslanectví v Bělehradě" jakož i urR"enci osobní,
sešla se konečně v červenci 1923 - tedy za víc nežli rok -
znova jury k dodatečnému posouzení projektu "Veliki Beograd".
V jury zasedali pouze členové bělehradští, bez členů za-
hraničních.

Tato nová jury konstatovala, že opoždění v doručení pro-
jektu nestalo se vinou autorů a že přes tuto okolnost původní
jury nechtěla tento projekt přijmouti, poněvadž došel teprve
po skončení její práce *).

Aby dostalo se autorům alespoň mor á ln í h o dosti-
učinění, byl celý projekt podrobně prozkoumán a shledáno, že:
"Vez ID o u-li s e v Úl vah u dob r é' myš len k y tio h o t o
projektu, jsme (jury) toho názoru, že se projekt
ten tom ů ž e řad i t i k P r a e í m, k t e r é o b drž e I y tře t í
a Č 1J,vrt o u cen u, a že, kdy b y byl j u r o v á n s o s t a t-
ními pracemi, které při konkurenci došly, byl by
též t u t o cen u ob drž e I v y p I a cen u." Tak zní překlad opisu
protokolu, který byl autorům zaslán. Bylo jim zároveň slíbeno, že
jejich projekt bude též pojat do vydané úřední publikace o této
soutěži s příslušn.)'m posudkem a že tato jim bude zaslána. Zda
se tak stalo, zda vl1bec slibovaná publikace byla vydána, není
zde více známo.

Dle posudku jury byl v příloze reprodukovaným návrhem
dobře vyřešen progTam železniční a přístavy. Poněvadž řešení
tato lze zřejmě na tabulkách sledovati, podáváme zde jejich
krát ký popis:

V Bělehradě a okolí byla projektována následující nádraží:
a) tři nádraží uvnitř města, a sice: 1. nádraží

z á pad n í, t. j. dosavadní hlavní nádraží bělehradské, jež bylo
pouze rozšíí'eno. Určeno jest pro vlaky expresn! a průběžné a
dále pro dopravu od západu (Francie, Německo, Ceskmllovensko,
Rakousko). ' .

2. V Ý c hod Ji í n ád r a ž í na· severovýchoděBělehradu
při Dunaji jako nádraží osobní pro dopravu od východu (Rusko,
Humunsko) a nákladovou z místního přístavu bělehradsk'ého,
umístěného naproti.

8. Již n í v dolejší části bělehradského plateau, při třídě
Alexandrově. Toto soustřeďuje v sobě dopravu od jilm, t. j.
vlaky do jižního Srbska, Bulharska, Řecka a l)()d.

Tato tři nádraží byla mezi sebou spojena, a sice západní
a východní podzemní drahou, západní a, jížní přímou linkou, jižní
pak s východním buQ' oklikou přes Veliko Selo, anebo přímým
spojením tramvajovým, po němž možno dopravovati též vagony.
Poněvadž východní a jižní nádraží přejímají velkou část zátěže

*) Vídeňský projékt, jenž obdržel II. cenu, došel těsně l'řed sFončením
l,ráce jury a byl přes to převzat a posouzen, Projekt brněnský došel IJonzfr
o dva dny později.

1924/10



dosavadního bělehradského nádraží, jež nyní již zmenenym po-
měrům naprosto nestačí, jest tím tomuto nádraží značně od-
lehčeno.

b) Velké nádraží seřazovací na dosavadní trati
mezi Zemuní a BatajnicÍ. Zde rozděluje se zátěž vlaková, při
čemž do stávajícího nádraží bělehradskóho pouští se pouze ná-
klady, jež jsou určeny pro Bělehrad a okolí.

c) N á dra, ž í v e čtv r tip rot ě'ž k Sr p r ů mys I proti
Pančevu. Do této čtvrti, ležící ca. 15km od nynějšího města,
koncentrován jest veškeren těžký průmysl, aby předešlo se
v budoucnosti přeplnění města kouřem a sazemi, jako je na př~
v Brně a v Praze. (Srovnej tuto myšlenku, uveřejněnou před ne-
dávnem panem arch. VI. Zákrejsem v brožuře "Praha budoucí".)
Zde ovšem jest nyní již velice těžké, prlunysl z vnitřního města
stěhovat,i, v Bělehradě však by to bylo možné, ponl>vadž se
vlastně průmýsl teprve začíná budovati.
, Pří s t a vy byly navrženy dva, a sice h I a v n í na rovině

mezi Bělehradem a Zemuní, a mís t n í na dunajském nábřeží
v severní části Bělehradu.

H I a vn í pří s tav. Poněvadž dosavadní železniční most
na Sávě nemá dostatečné výšky nad vodou, projektován byl
hlavní přístav jako spojovací mezi Dunajem a Sá.vou. Volbou
jeho v tomto místě bylo vhodně vyu~ito velikého bažinatého
prostoru mezi Bělehradem a Zemuní, ležícího doposud ladem.
Bylo tím docíleno nejužšího spojení obou "měst, dosud spolu na-
prosto nedostatečně spojenýeh. Hlavní přístav, jenž jest určen.
hlavně pro vývoz a dovoz, jest ohraničen a chráněn od sevent
nábřežní zdí, po níž jde tramvajové i pěší spojení se Zemuni.
Projektováno jest šest hasinů přístavních s přímýmí železnič-
ními pi-ípojkami. Přístav spojuje přímo Súvu s Dunajem a mohou
jím projížděti veškery. í námořní, pal'1líky, poněvadž vS'Škil
obou mostů jest 10m nad vysokou vodou, Kalkulace projekto-
vaného přístavu nesla se v tom směru, aby materiál postupní.
výkopem získaný stačil vždy na vybudování příslušné částí
přístavu.

Mís t n í pří s t a v založen byl na Dunaji v nynějším inun-
dačním území nad tratí k jatkám. Celé území toto chráněno jest
proti velké vodě nábřežní hrází 21ft nad niveau velké vody. Má
jeden basin s možností vybudování druhého dle skutečné po-
třeby. --

S poj e n í 13 ě I e hra d u s e Zem u ní řešeno bylo ná-
vrhem no\'ého mostu asi 4001ft dlouhého přes Sávu a nábřežní
hrází 26m širokou. Po ní vedou dvě tramvajové linky po obou
stranách, uprostřed pak dvě vozovky pro oba směry dopravy a
po stranách 3'5 m široké chodníky. Dostatečná výška podjezdu
u mostu při vjezdu do hlavního přístavu získána byla navožením
svahu 3'5 % v délce 0"3km na obě strany.

Z plá~1U1:25.000 jest též jasně zřejmá o k r u žní t r a Ul-

va j o v á I in k a, spojující stávající obce i nově projektované-
kolonie v nejbližším okolí jednak navzájem, jednak též se stře-
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dem města. Další detaily projektu vedly by příliš daleko a ne-
bylo by možno je též na tabulkách (viz přílohu) jasně sledovati.

Proto zmií'í.ujeme se pouze o Bělehradem dodaných pláno-
vých pomůckách z hlediska geodetického: Plány 1 : ~5.000 pro-
vedeny byly zdařile, jak technicky tak i reprodukčně. Situace
vyznačená černě, vrstevnice a 10 ln hnědě bez' šrafování. Plány
1 : 10.000 tvořily fotografické zmenšení plánťI 1: 4000, takže
data v obou plánech jsou úplně stejná. Chybí v nich nivelace
vnitřního města, pro řádný projekt naprosto nezbytná, na př.
chybí zcela i koty nádraží, nivelety železničních linek, mostu
přes Sávu a jiné, pro regulaci nezbytně nutné údaje. Za to jsou
v plánech všechna čísla polygonálních bodiI, což zase plány
zbytečně přeplňuje. Nové budovy, případně stavební skupiny,
nejsou vůbec vyznačeny, což bylo nutné, poněvadž projektanti
neměli z větší části možnosti k podrobnému studiu na místě
samém.

Vrstevnice byly konstruovány po dvou metrech, pouze
však v území až dosud zastavěném - v dolní část,ibělehrad-
ského plateau chyběly v podrobných plánech úplně - a bylo nutno
je doplňovati z plánů 1: 25.000.

V soutěžných podmínkách, jež byly zcela obdobné oněm
při vypsání regulace Skoplje v roce 1912, požadováno bylo vy-
řešení všech podrobností, což práci velice zatížilo a bylo pří-
činou nižší úrovně navrhovaných projektú. Požadovati na př.
při gencrelní soutěži současně vyřešení a situování všech ve-
řejných budov - zde dle programu 58 veřejných budov a kom-
plexů jich (universita, nemocnice a pod.) -- bylo úplně nesmyslné.
Sout"ěž měla znít,i pouze na vyřešení otázky železniční, vy-
řešení přístavů a hlavních linií komunikačních.

Pro zeměměřiče byla to práce veliká a zasahující do spe-
ciálních otázek stavebně inženýrských. Že však i při této velké
úloze český zeměměřič uháji! své posice, nebude snad popíráno
po výsledku zde uvedeném. Jest si však přáti, aby kolegové
zúčastňovali se hojnou měrou soutěží menších měst v našem
státě, zvláště těch, kde jsou usedlí, aby tak uplat,ňovali vliv a
význam stavu v této pro veřejnost veledtIležité otázce.

Resumé: L'auteur publie le résu1tat du concours sur le project
d'extension de la viIJe de Belgrade. Parmi les pro,iets, quels ont
gagné le prix. se trouve celui-ci de l'ingénieur-géometre J. Peňáz
et de J'architecte J. Kumpošt.

C'était la deuxieme jury, qui n'a qualifié jusqu'en juillet 1923
eet ounage des technicien.s tchécoslovaques comme équivalent aux
projects du 3 ieme ou4 ieme prix.

Zprávy literární.
Recense.

Ing'. Dr. teehn ALT i e h ý: Prakticliá ,g-eometrie hospodářsM
(Základy měření polního), učebnice pro vyšší školy hospodářské. Druhé,
podle nové učebné osnov.y zcela přepracované a opravené vydání. Ná-
kladem české gTafické unie A. S. v Praze 1924. Cena váz. 30 Kč.
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Autor, vysyětliv v úvodu základní pojmy. praktické geometl'ie, roz-
děluje učební látku do ná,sledujících oddílů: Oddíl I.: Měření s1tuačni,
oddíl II.: .MěIení výškové, oddíl III.: Situační a výškové měření zároveň,
oddíl IV.: :Měření pozemků metodou grafickou. K učebnici připojeny jsou
násle,dujkí pd'ílothy: tabulky na 'Pd'evádění mě:r ,starých na norvé a naopak.
zkrá,cení délky 20m na rŮlzných 'S1va'zích·od 0°-30 o,zpra,eování ,plánu p'ři
podrobném měřeni, pláil1 pozemku při povše-chném měření a při měření
Ipozemku osetého ,stroJem, plán místní Isítět:rigonom., polygonální a měřické,
podélné profily, příklad na nivelaci :p!olšnouV pordélnýoh a 'Pd'~čnýchpro-
file-oh,příldad nivelace na 'základě Isítě čtve,rcorvé, ,příklad z m,chyme.trie.

Celá látka je zpracována vzhledem k účelu, jemuž je určena, velmi
vhodně.

Autor se s úspěchem snažil, aby definice matematických pojmů od-
povídaly předvzdělání žáků, jimž je kniha určena, a podařilo se mu učiniti
je lehce pochopitelnými, aniž by utrpěla přesnost pojmů. Praktickému
upotřebení geodesie v hospodářství věnována je zvláště pozornost zevrub-
ným zlpracováním oněch metod měření, která se skromnými prostředky
rychle vedou k uspokojujícímu výsledku. Při tom skýtá tato učebnice
i pokyny pro těžší a přesnější metody vyměřovací, ukazujíc snahu auto-
rovu, poskytnouti žáku možnost orientace i při větších pracích měřických
a tím i základ pro další s,tudium geodesie.

Jednoduché a při tom jasné popsání jednotlivých geodetických ope-
ra.cí je doplněno četnými názornýllIli obrá,zky a přílO'hamy, tl11kže i po
stránce pedagog1cké kniha odpovídá 'SlVému 'P,oslání.

Škoda, že v tomto vydáni Dra Tichého Praktické geometrie vy-
puš.těna je partíe o kata&tru a knihách pozemkových, která byla pěkně
zpracována v prvním vydání této učebnice.

Vlastní zkušenosti autorovy, nabyté při výkonech měřických, vy-
sky,tujicích se denně v praktické působnosti geometra, o nichž se obyčejně
tak málo píše a mluví, činí z této učebnice cenný přísp'ěvek v naší geode-
tické literatuře, který by neměl chyběti v knihovně geometra.

Prof. Filkuka.
čaSúpis .pro pěstování mathematiky a fysiky, ročnifJ LIlI.ft. -

Právě vyšlé dvojčíslo obsa;huje·sbornik prn-cí, vydaný na' poče1st
60. výmčí narozenin prof. d:ra. V. LáJsky.

Obsa.huje vedle životopilsu juhila.nto1va něMe,rézajímavé článl,y
g'eodeti·cké a geode'tieko-astronomi-cké, jako:

1. D r. Fr a n t. F i a 1a, Přrs,pěvelk k 'l1olffiografJ.ckémuřešeni rovnic
normálnich o dvou neznámých. (Str. 80.)

2. Dr. Jar. Pan i o f I í č e k, Zrcadlovýpcr-iJs1troj k určeni oka-
mžiku, kdy dvě lihovolné hvězdy mají ,s,tejno,u zenitovou vzdálenost.
(Str. 144.)

3. Ji n dř i c h S v o bo d aj, Pokus o Ulrčenizemep,1sné šrřky bez
·lib-ely:.(Str. 203.)

Redakoe se bude smažiti, aby jí bylo umo'Žněno pl;'né1s1ti ve druhém
čísle t,aké životopis prof. dra V. LáJsky, neboť jeho práJce geodeti-cké
maji trvalou cenu Ipro pTaxi. T.

Zeměměřiči ve španělsku.
V listopadovém sešitu časopisu "J oumal des Géomilt.res-Experts

Fran<;ais" ,sděluje Pedro dl' Castaneda pěkný přehled o zeměměřičích ve
Španělsku, z něhož pro informaci naší veřejnosti sděluji stručný obsah.

První zmínky o zeměměřičích ve Šp{lnělsku jsou uvedeny ve velké
sbírce zákonů z 13. století, známé pode jménem "Les sept Partidas"
(Sedm' knih), sepsané roku 1256 za panování krále Alfonse X. Moudrého.
V této sbírce zákonů v sedmé knize, sedmé kapitole a osmém zákoně. je
upraveno povolání zeměměřičů a zavedeno trestání a stíhání těch, kteří
by neoprávněně prováděli zeměměřičské práce, rovněž tak i trestání těch
zeměměřiči'!, kt·eří by prQlVáděli nespravedlivě dělbu půdy. Bylť v této
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~lobě stav zeměměřičský svobodný a titul zeměměřiče "Agrimensůr" udě-
lován jedině královskou vládní radou. Zeměměřiči se těšili velké váž-
nosti, jak dokazují listiny z těchto d\)b, dále n"tzná privilegia a hodnosti
zeměměřičUm udělované.

Nejvyšší rada castillská vydala se svolením kráJlovým instrukci pro
zeměměřiče (Onlonance des Géometres), aby zaměřovali dědictvi a měst-
ské hranice ve jménu panovníkově, a ještě v 19. století byly vydány různé
-spisy, v nichž stav zeměměřičů byl označován jako velmi vážený a vy-
mezován obor pi'lsulmosti zeměmě,řiče, jeho zoupůvědnost a jeho práva,

V nové sbírce zákonů, ve třetím ,zákoně, 22. kapitole a, osmé knize,
je přiložen královský poukaz ze dne 14. února 1768, jímž byla, zřízena ve
Valem'ii akademie umění (Académie der; beaux Arts de San Carlos) a
jímž se us,tanovilo, že na příště mohou vykonávati zeměměřičské práce
jen ti, kdož se podrobí zkoušce a jež akademie potvrdí.

K,rálovským nařízením z 11. května 1830 se stanovilo, aby zkoušky
7.eměměřičů a jieh J}otvrzování se dělo dle stejných pravidel jako pro jiné
stavy státní. Později, dle jiného kiálovského naří,zení z 25. ledna 18M, se
provedla organisace vyučování zeměměřičského a, přednášky se konaly na
královské akademii umění (Académie Rovale des Arts Nohles, de San
Fernando) v M:lllridě a na akademiích téh'ož řádu jinde.

Reku 1849 královským dekretem z 31. října, bylo sitanoveno vše-
obecně, aby akademie prvního řádu v Madridě, Barceloně, Valencii, Val-
ladolidé a Séville byly jedině pověřeny udělovati titul zeměměřiče. Stu-
dium bylo volné a zkoušky se konaly po skončení přednášek. Vyučování
bylo rozděleno na čtyři roky jako na škole inženýrské a obsahovalo
v prvních dvou letech studium matematických a technických věd a druhá
{Ivě léta byla věnována st,udiu věd odborných, týkajících se povolání
'leměměřičského.

Tatodoha byla dobou rozkvětu povolání zeměměřičskóho ve Špa-
nělsku, která. trvala však jen 20 let. Později vyučovací zákon z 23. září
1861 upora,vilznovu toto studium a odkázal je i na ústavy druhého řáuu.
Počínaje tímto datem, vážnost tohoto povobíní upadla do té míry, že
téměř nikdo je nechtěl stmlova.ti.

Nařízením z 28. 'ledna 1869 bylo zavedeno vyučo·vání zemědělské,
k němuž bylo připojeno vyučování zeměměřičské a titul zeměměřiče změ-
něn na zemědělského experta. Od této doby stav zeměměřičů jako by
vymizel ve španělsku, ,až potřeba vybudování pozemkového katastru vy-
volala u v Júdy rozhodnutí roku 1917, aby utvořen byl stav zeměměřičfl
pro službu katastrální. Takto oživly tradicezeměměřičské a snad se i
obnoví stará vážnostbýva.Iých zeměměřičů španě1lských.

Po prohlášení př'íslušného zákona 10. září 1917 byly stanoveny krá-
]oVlBkým nařízením z 19. září dobrovolné zkoušky uchazečů pro o1Jsa.zeni
540 míst zeměměřičských. Při těchto zkouškách se vyža.c!o'va.]a znalost
Ěpanělštiny jako státního jazyka, matematiky, topůgrafie, -zvlá.štních zá-
konů,zákono.dářství 'kalt.a,strální!Jo. rýsování a zhotov·ování ,pMcelačnÍoCh
plánů. Kandidátům vyhověvším byl udělen titul katastrálního zeměměřiče
.a hyli vyzváni, aby se věnovali ka,tastru.

Poznalo se, že povolání zeměměřičské vyžaduje hlubší znalosti a
proto vydán královský nález v roce 1920, jímž bylo upraveno vyučování
zeměměřičské a, na,řízeno, že pro zeměměřiče kata,strálního je nutno ovlá-
dati předměty zemědělské v fOJzsahu látky na středních školach země-
dělských a pak že nutno předem dosáhnouti titulu zemědělského experk1,
zkooškou, dávající nárok ucházeti ,se o místo u kataistru. Přij.atí úředníci
u katastnl zaměstnávají se po d'ohu šesti mě,sícl! měřičskou a specielní
praxí s ohledem na pozdější práce PQ'O vybudování pozemkového ka-
tas'tru.

Zeměměřiči u kata,stru jsou nyní pro zatím zařaděni do tří hod-
nostních tříd, a to zeměměřiči druhé třídy se 4000 pe set, zeměměřiči Uctí
třídy se 3000 peset a zeměměřiči čtvrté třídy se 2000 pe set. Podle obec-
ného zákona o hodnostních třídách je postup od 3000 peset základního
platu do vyšších stupňů platových vždy o 1000 peset až do dosáhnuti
12.000 peset.

Mimo tohoto platu zeměměřič dosMvá pevných 10 peset denně za
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polní prá,ce a hradí se mu všechny výlohy pro dě'lníky a techniky vvpo-
máhavší při pracích, rovně'ž výlohy na koně a za dop'mvu na mís,to ope-
rační. Všechna vydání ,cflBtovní z mě'st,a odo .ve.suk jsou jím vyplácen;l.

Za práce kancelářské dostá,vají různé &umy, jež závisejí od množ-
ství vykonané práce; která &e platí .1Ie tarim, kolísajících mezi 0'04 až
0'05 peset za řádku parcelních zápisu.

Ministerstvo financí v přítomné době studuje remganisa.ci služby
katastrální, od níž se očekává velká reforma, pokud jde o pole působ-
nosti zeměměřiče.

V roce 1919 hyl založen spolek h,tastrálních zeměmě'řičů, který
vydával svůj časopis, zvaný "Journal du Géometre".

Potřeba silného lL mocného spolku za účelem hájení požadavků "ta-
vovských přiměla všechny státní úředníky technické, aby se seskupili ve
velké spolky. Za tímto účelem se utvořil "Generální spolek úředníků, in-
ženýrů a architektů", který je rozděllen v sekce pro každý specielní sbor,
z nichž se spolek skládá. K tomuto .spolku je připojen sbor zeměměřiěú
kata,st.rálníeh, jehož sidlem je Madrid. Generální spolek vydává stavov-
ský a technický časopis, do kterého přispívají v~eellllY sbory, sdružené
ve spolku.

V tomto časopise je mezi jiným část věnována otázkám vnitřním a
úvahám obecným každého sbom.

V !<;:,aždéprovincii je jeden ·delegovaný zeměměřič, jenž v zájmu .
lepší stavovské \organisace jedná přímo s ředitelskou radou sbom, která
sděluje svým člemlm zprávy, rozkazy a rozhodnutí rady ředitelské.

Pavťl Po'Íužák.

Z Odbočky S. (~s.Z. a Měřické skupiny S. J. A. v Brně. V nastalém
zimním období upbtňovala se dále součinnost brněnské odbočky s mr,-
řickou slmpinou místního odboru S. J. A. Jak členské tak výborové
schůze byly společné. Z činnosti těchto organisací uvádíme:

Nejdříve byla uspořádána prohlídka státní triaLgulační kanceláře
v Brně, kde zajím:lvý výklad o stavbě pyramid, používaných měřických
stro,jí?h, m"todách a zku~el1(J·stech podal přednosta vrchní měř. rada Ing.
AI. Šunek.

Následovala předná,ška prof. VI. Filkuky: "Využití kait:lJstráJní
mapy při měřických pracích." Tu slyšeli jsme o výhodném a řekněme
přímo, o nejvjillOdnějším po~tupu pl'i vGtším měí;ení a změně v katastráiee.

Da1Ří přednášky a prohlídky jsou připraveny. Ve dvou v~'borových
'sehůzkh prohrána. řada, númětú. JI kterých jsou nejr1i'Iležitější: 1. Připrav-
nými pracemi pro kalendář geometnl pověřeni p·rof. VI. Filknka (na-
vrhovatel) a prof. Dr. AI. Tichý.

2. Ol:mo::-;y,vybTané pro Ant. Tichého, nemlYhly býti :pro úmrtí
dotyčného odevzdány původnímu účelu, f' tn navrženo, aby z došlých
příspěvki'I položen byl základ k zřízení fondll pro vybudování náhrobku
jednomu z českých geodetů, před lety zesnnlf'lllu. Organisovati sbírku pro
nový tento llčel svě,řeno hylo několika členum výboru s předsedou proL
Drem AI. Tichým v čele. Jakmile komise tato p.řípravné práce skončí, bu-
dou kolegové v ča.s·v Z. V. informováni, >abyakc.e, jež dotýká 'SB korpora,cí
jiných, byla vedena v patřičném roz~ah:u. Proza,tím dopomčuje Odbočka,
by kolegové, kteří "výzvy" v Z. V. č. 9, 1923, upo~lechli, oznámili, že za-
'saanéobnosy věnují nově připravované akci. Fa1tlls.

Výtah ze zprávy o schůzi představenstva Pracovní sekce Brno
lnženýnké komory pro ČSR., konané dne 29. října 1923. Podána byla
dvě dobrozdání o připušt.ění k autorisační zkoušce a dvě dohrozdání
o žád:ostech za udělení autorisace. Dobrozdání byla vesměs kladná. -
V den schůze měla Prawvní sekce celkem 266 členů, z nichž 142 ná-
rodnosti české, 118 německé a 6 židovské. - Zakročeno bylo u
jedné okresní politické správy proti provádění pouliční kana-
'lisace stavitelem, u jedné okresní politické správy proti zadání vy-
pracování projektu na, ~tavbu okresní silnice staviteli, u jedné okresní
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politické správy ohledně neoprávněného používání titulu inženýrského
a u vojenského zemského stavebního ředitelství v Bmě v p'říčině zadání
stavby kasáren. - Pracovní sekce v Praze a Bratisla,vě byly požádány
o zavedení čestného řízení s některými členy pro nedodržení tarifů ph
nabídkách na projekty mel. 8Itaveb na Slovensku .. - Schválen návrh
rozpočtu na rok 1924. - Podána byla dobrozdání: Zemské správě poli-
tické v Brně ohledně přiměřenosti honoráře civ. geometra, okr. soudu ve
Frýdku o poškození zájemníků prováděním měření neoprávněnou osobou
a ohchodní a živnos,tenské komoře v O1omouc,i o provádění staveb po-
zemních civilními ínženýry. - Rozhodnutí o čestném řízení proti civ.
geomet.ru Ing. C. pro neoprávněné provádění melioračních a regulačních
staveb hylo odloženo do příští schůze a byl obviněný vyzván, aby do
14 dnů čestně prohlásil, že napříště samostatně takových prací prováděti
nebude, aneb že k provádění jich uza,vře trvalou společenskou smlouvu
s některým civilním inženýrem kulturním. - Na prohlášení Ing. R. Janče.
že článkem, uveřejněným v č. 15. Věstníkn Inženýrské komory nemíI+il
činiti brněnské Pracovní sekci nějakou sehe menši výtku, tím více ne
vytýkati jí snad nějaké nesprávné postupování, o kterém Ise vůbec nikde
nC'zmínil, bylo usneseno, povaižovati 7..á,ležitosttu za ukončenou. - V zá-
ležitomic.ivilního geometra S., že používá při měření nekvalifikované
síly, bylo usneBeno upUiStiti od čestného stíhání, jelikož bylo vyšetřením
, zjišt.ěno, že nekvalifikovaná síla jeho nepracuje samostatně, nýbrž pod
jeho dozorem. - Při projednání udání na 17 civilních techniků, že při
nabídkách na práce vypsané S~tním pozemkovým úřadem, nebyl do-
držen tarif, bylo usneseno, vzhledem k tomu, že nabídky podány byly
v době, kdy se jednalo o 'snížení tarifů a kdy nebylo ještě úplně vy-
jasněno, jaké su,zby přicházejí v úvahu, npozOil'lliti dotyčné, by napříště
pod uvarováním se 'všech náJsledků přísně dodržovali sazby tarifu.

Grafické stanovení vyrovnané polohy bodu metodou Englovou. Ke
stejnojmennému článku v 8. čísle Z. V. 1923 dovoluji si poznamenati:
Stať je sice stručná - k posouzení však úplně postačí. Že tato metoda
má oproti jiným metodám grafického vyrovnání mnohé a mnohé před-
nosti, přesvědčil jsem se sám při vyrovnání asi 30 trigonometrických
bodů. V roce 1922 použil jsem jí při triangulad na hranici československo-
rakouské. Výlsledky byly znamenité. V rakouském spolkovém měř. úřaďě
- odkudž také tato metoda do r&znraničova.cích prací byla. uvedena -
užívá se jí téměř výhradně. Ing. Ant. Nedoma.

Na výzvu, uve1řejněnou v Z. V. čÍJs. 8./23, přis,pěli dále *): Ing.
VI. Baňo0h, BI1Ilo, 10 Kč; Ing. Fr. Wolf, N. Pa:ka., 20 Kč; dů,stojnici
VojeITliSkéhozeměpi'sného ÚSlkwu v Pmze (Bene,š Lad., 'dr. major, Š,kmch
J,os., major, Melichar Frant., major, Kudli6ka Ferd., št. kap., Dvořák
Em., iIJIž. krup. a Klega K., k1a;p.,a 10 Kč, Volanský Jan, kap., 5 Kč.
BogwSJzak Fr., na,dpor.. Frýbo'rt Karel, nadp., Juračk'a Karel, nadp. a
Lukášek Vá-el., nadlp., a 10 Kč, Plták Jar., na,dip., 5 K,č, Socho.r Jos., kap.
a Peterka JOB., krup., a 10Kč, Malee Jos., št. kap., 15 Kč. Kmtěna Jos ..
10Kč a Bezděka Kar., npir., 20 Kč) cea,kem175 Kč; Ing. Cyr. Maš ina. N. Měs!to
n. Met., 20 Kč; k tOIlllUdle výkazu z čís. 10./23 Z. V. 510 Kč, dohromady
735 Kč.

Vyhotovení situačních plánů (kopií) pro knihu pozemkovou a evi-
denci katastru nesmí se díti "mokrou cestou", nýbrž buď ručně neh zinko-
graficky, lithografieky, fotolithograficky, případně způsobem, který za-
ručuje, že snímky nebudou se nestejnoměrně deformovati a že hudou od-
povídati podmínkám nařízení rak. min. financí a spravedlnosti ze dne
7. července 1890, ř.z. č. 140, a z 9. února 1907, ř. z. Č. 29. Materiál užit}'
musí býti huď silný průsvitný papír neb snímkové plátno.

~') Srovnej zprá-vu "Z Odbočky S. c's. Z. a Měř. skupiny", str. 15
tohoto čísla.

Za redakci zodpovídá Ing. Jos. Růžička. - Tiskem Polygl"afia v Brně.
Nakladatel: Spolek československých zeměměNčů v Praze.
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